Zápis č.2/2012
zo zasadnutia komisie pre šport, kultúru a vzdelávanie, konaného dňa 13.9.2012
Prítomní:

Ing. Zachar, Mgr. Danišová, Kubiš, Sersenová, Krajčovič
starostka obce - Krajčovičová, Ing. Michaicová, Tomašovičová

Program:

1. Stručné zhodnotenie akcií v priebehu roka 2012
2. Pripravované akcie do konca roka
3. Príprava knihy o obci v roku 2013 - 900.výročie obce Jaslovské Bohunice
4. Diskusia
S.Záver

K bodu 1: V priebehu roka sa uskutočnili všetky naplánované akcie. neboli voči nim žiadne
vel'ké výhrady. Kritika bola vyslovená iba na jednu akciu, a to:
•

Spev nás spája - na ktorej bola účasť, i napriek bezplatnému vstupu slabá. Na
akciu sa vynaložili nemalé finančné prostriedky, použité na prípravu programu.
V budúcnosti uvažujeme o zrušení tejto akcie.

K bodu 2: V tomto roku sa pripravujú nasledovné akcie:
•

Hodový remeseiný jarmok - po minuloročnej skúsenosti je naplánovaný na sobotu,
dňa 29.9.2012 o 13,00 hod., pozývame "Čiernu líšku" - spolok ludi, priateľov
a priaznivcov pána urodzeného, v dobovom oblečení, ktorí nám pripravia rôzne
humorné scénky z jarmočného prostredia, a zároveň pritiahnu ďalších remeselníkov.
Jarmok sa bude konať pri fontáne, na námestí sv. Michala. Pre mladých je pripravená
hodová diskotéka v priestoroch bývalých kasární.

•

Posedenie s dôchodcami - bude sa konať v nedeľu, dňa 21.10.2012 o 16,00 hod.
V Spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice. Jedná sa o tradičné podujatie pre
dôchodcov, na ktorom im budú vyplácané jednorazové sociálne dávky. Tento rok sme
vybrali program s Jožkom Golonkom a Monikou Stanislavovou pod názvom "Rebel
s číslom 9".

•

Lampiónový sprievod sv. Martina - konať sa bude už po druhýkrát, v tomto roku
požiadame o spoluprácu pána farára - p.Vdp. Ondríka, ktorý legendárny príbeh o sv.
Martinovi prerozpráva do súčasnosti. Tradične bude nasledovať sprievod až do
Paderoviec, ku kostolu sv.Martina.

•

Svätý Mikuláš - akcia prebehne tak ako v minulom
bude chodiť po dedine a rozdávať darčeky pre deti.

•

"Živý Betlehem" - akcia sa osvedčila, tento rok sa bude robiť pred polnočnou omšou,
dňa 24.12.2012 a potom bude nasledovať občerstvenie.

•

Silvester a oslava Nového
z cvičného ihriska.

roka -

roku, Mikuláš s čertmi a anjelmi

bude sa konať 31.12.2012,

ohňostroj

bude asi

K bodu 3: K vydaniu knihy o obci - "V presýpaní času" sú potrebné ďalšie informácie o dianí
všetkých spolkov a organizácií. Všetkých treba osloviť oficiálnym
listom
a požiadať o doplnenie akcií, až po rok 2012, vopačnom prípade im nebudú
vyplatené príspevky na budúci rok.

- 2 Zároveň treba, aby predložili návrhy na ocenenie významných osobností v obci.
Ďalej osloviť Slovenské elektrárne, a.s. - p. Andrlovú, a dohodnúť predbežný
termín konania festivalu.
K bodu 4: V diskusii vystúpili s podnetnými

návrhmi:

- p. Kubiš - navrhol, aby sa celý jarmok konal v amfiteátri, je tam väčší priestor
- Ing. Zachar - prikláňa sa k tejto variante, stánky by mohli byť v okolí meandra,
kolotoče na parkovisku - bolo by všetko spolu
- p. Krajčovič - prečo sa v amfiteátri nekonajú všetky akcie, je to na to prispôsobené,
občania, ktorí bývajú na Rybníku musia rátať s prípadným rušením kľudu
Ing. Zachar, p. Kubiš - akcia"Spev nás spája" je stratová, sú to zbytočne vyhodené
financie
p. Sersenová, Mgr. Danišová - prikláňajú sa k názoru za zrušenie akcie "Spev nás
spája"
- p. starostka - oponovala všetkým, že jarmok bol aj v minulom roku úspešný tým, že
sa konal v strede dediny, a do amfiteátra nikto nepríde, ale súhlasila s návrhom, aby sa
to zmenilo, ďalej navrhla, aby sa miesto akcie "Spev nás spája" konali počas kultúrneho
leta nedeľné popoludnia s kultúrnym programom - či už to bude dychová hudba,
country, alebo folklór.

Zapísala: Ing. Michalcová Zdenka

Ing. Jozef Zachar
predseda komisie

